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ΠΡΟΣ 
Ταχ. Δ/νση : Μονής Γουμεράς 4 ΔΙΔΕ Κοζάνης 

                
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα και ενημέρωση 
τουριστικών ταξιδιωτικών γραφείων) 

 
 

Τ.Κ. - Πόλη : 50200 Πτολεμαΐδα 
Πληροφορίες : Παπαστέργιος Αντώνιος 
Τηλέφωνο : 24630-23892 
Fax : 24630-25529 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά - διαμονή καθηγητών - μαθητών στην Αθήνα» 

 
Το 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας στο πλαίσιο της υλοποίησης πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Γ΄ 
Γυμνασίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (τουριστικά- ταξιδιωτικά) γραφεία να καταθέσει ή αποστείλει, κλειστή 
προσφορά, μέχρι την Δευτέρα 04/04/2022 και ώρα 10.00 στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου. Οι προσφορές θα 
ανοιχτούν από την αρμόδια επιτροπή στο γραφείο του Δ/ντή την ίδια ημέρα 04/04/22 και ώρα 10.15. Κριτήρια επιλογής 
είναι η πιο οικονομική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές και τα υπό του νόμου, 
οριζόμενα [Υπ. Αποφ.20883/ΓΔ4/2020 [Φ.Ε.Κ.456/τ. Β΄/13-02-2020) «Εκδρομές –Εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 
χώρας»  
 
Ημερομηνία Μετακίνησης: Τετάρτη 13-04-2022 έως Παρασκευή 15-04-2022 

Προορισμός: Αθήνα (τρεις ημέρες – δύο διανυκτερεύσεις).  

Τόπος αναχώρησης και επιστροφής : Πτολεμαΐδα – 2ο Γυμνάσιο 

 
 Η κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος θα ακολουθήσει της κατακύρωσης του διαγωνισμού με συνεργασία του 
σχολείου και του αναδόχου. Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί - προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της 
διδακτικής επίσκεψης από τους συνοδούς καθηγητές.  
 
Συμμετέχοντες μαθητές :58-65  

Συνοδοί : Έξι [06]  

Μέσο μετακίνησης: 2 Λεωφορεία ( όχι διώροφα)  

 
 Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:  

• Ξενοδοχείο : τεσσάρων ή πέντε Αστέρων με πρωινό (κατά προτίμηση στο κέντρο της Αθήνας). Τρίκλινα ή 
τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 2 μονόκλινα – 2 δίκλινα για τους συνοδούς και να τηρούν τις 
ανάλογες προδιαγραφές σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα κατά της covid-19. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι 
του ξενοδοχείου να είναι στη διάθεση του σχολείου, σε πλήρη λειτουργία κατά τη διαμονή και το ξενοδοχείο 
να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εύρυθμη διαμονή, (θέρμανση, ζεστό νερό, καθαριότητα 
κ.λ.π.). Απαραίτητη προϋπόθεση η διαμονή μαθητών και καθηγητών στο ίδιο κτήριο. Αποκλείονται τα 
μπανγκαλόου. Η επωνυμία και κατηγορία του ξενοδοχείου πρέπει να αναφέρονται, ρητά, στην προσφορά. 

• Το λεωφορείο πρέπει να είναι πολυτελές, κλιματιζόμενο και να διαθέτει τα υπό του νόμου οριζόμενα για την 
ασφαλή μεταφορά των εκδρομέων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ζώνες 
ασφαλείας κ.λ.π]. καθώς και της τήρησης των υγειονομικών μέτρων που ισχύουν εντός αυτού. Το λεωφορείο 
θα είναι στην αποκλειστική διάθεση του Σχολείου όλο το 24ωρο, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής για τις 
μετακινήσεις των μαθητών, όποτε αυτό ζητηθεί από τους συνοδούς καθηγητές, ακόμη και σε κάποιες έκτακτες 
περιπτώσεις μετακινήσεων. Το τουριστικό γραφείο δεσμεύεται για την άψογη συμπεριφορά του οδηγού και 
την άριστη συνεργασία του με τους συνοδούς καθηγητές. 

• Κόστος πρόσθετης ασφάλισης που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας όλων των 
εκδρομέων.  



• Μαζί με την προσφορά, κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει α) υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, β) Αντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας και των εγγράφων 
καταλληλόλητας των λεωφορείων, με τα οποία θα γίνονται οι μετακινήσεις, γ) Θεωρημένα αντίγραφα της 
άδειας οδήγησης των οδηγών, που θα οδηγούν τα λεωφορεία.  
 
 
 
 

Οι προσφορές θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και απαιτήσεις: 
 

• Αναφορά κόστους ανά μαθητή. Να αναφέρεται σε ξεχωριστή παράγραφο η τελική συνολική τιμή 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων του ΦΠΑ).  

• Τοποθεσία και κατηγορία ξενοδοχείων, 

• Χρονολογία λειτουργίας του λεωφορείου 

• Άριστη συνεργασία συνοδών-οδηγών (οδηγοί και λεωφορεία να βρίσκονται στη διάθεση του σχολείου όλο το 
24ωρο για τις μετακινήσεις των μαθητών).  

• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα 
ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, 
χωρίς αποζημίωση του Τουριστικού Γραφείου.  

• Σε περίπτωση που λόγω Covid κάποιος μαθητής δεν μπορέσει να συμμετέχει ενώ πλήρωσε, να του 
επιστραφούν τα χρήματά του.  

 
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο η τιμή όσο και η ποιότητα 
των προσφερομένων καταλυμάτων και υπηρεσιών. Η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα 
μέρη στην γραπτή σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
                Ο Διευθυντής 
 
 
 
         Παπαστέργιος Αντώνιος 
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